
अऩपण पाउंडळेनच ेव्मवनभकु्ती कें द्र 

गेल्मा लऴी भशायाष्ट्र पाउंडळेनने भशायाष्ट्रातीर प्रख्मात तरुण वाभाजजक कामपकत ेडॉ. आनदं फगं आणण 
वौ. ऩल्रली ल श्री. कौस्तबु आभटे मांना अभेरयकेत आभतं्रित केरे शोत.े ददलाऱीच्मा कामपक्रभावाठी त ेन्म ूमॉकप रा 
आर ेअवता तमांच्मा प्रतमष ऩरयचमाने प्रबा लत शोऊन भी भशायाष्ट्रातीर तमांच्मा कामपस्थऱांना बेट देामाची 
इच्छा व्मक्त केरी ल तमांनीशी आनदंाने शोकाय ददरा. गेल्मा भदशन्मात कुटंुत्रफमांवभलेत बायतात जाामाचा मोग 
आरा. आधीऩावनूच आनदंलन ल गडचचयोरी मेथे जाामाच्मा तायखा ठय लल्मा, फकुकंगशी केरे, ऩण अचानक 
काशी घयगतुी अडचणी उद्भलल्माभऱेु भुफंई वोडून जाणे अळक्म झारे. 

आनदंलन ल गडचचयोरीरा जाता आरे नाशी माची जयी खंत लाटरी तयी भुफंईऩावनू दयू जाऊ न ळकल्माचा 
एक अप्रतमष पामदा म्शणज ेएका आगळ्मा-लेगळ्मा वाभाजजक कामापरा लाशून घेतरेल्मा व्मक्तीचा ऩरयचम झारा. 
डॉ. आशळऴ देळऩांड ेशे भुफंईजलऱच वपाऱे मा गालात गेरी १० लऴ े‘अऩपण व्मवनभकु्ती केन्द्र’ चारलत आशेत.  
भी आणण भाझी ऩत नी उतऩराने मा कें द्रारा बटे यायामची ठयलरी आणण एक ददलव डॉ. देळऩांड ेमांच्मावभलेत 
वपाळ्मारा जामरा ननघारो. भुफंईऩावनू जलऱऩाव दोन तावांचा प्रलाव शोता. भाझ्मा उतवकु स्लबालाभऱेु भी 
डॉक्टयांची भरुाखतच घ्मामरा वयुलात केरी. तमा दोन तावांच्मा प्रलावात डॉक्टयांफद्दर आणण तमांच्मा कामापफद्दर 
फयीच भादशती शभऱारी. तमा प्रलावात केरेल्मा गप्ऩागोष्ींभऱेु आम्शी दोघ ंतय नक्कीच प्रबा लत झारो आणण 
म्शणूनच ती भादशती तभुच्माऩमतं ऩोचाली मावाठी शा प्रमत न. 

 

भशायाष्ट्रारा वाभाजजक कामप ल कामपकतमांची गौयलळारी ऩयंऩया आशे. वभाजातीर दीन, दफुपर घटकांवाठी 
अनेकजण आऩाऩल्मा ऩयीने मथाळक्ती प्रमत्न कयीत अवतात. नवैचगपक आऩत्ती, वाभाजजक  लऴभता, ऩयंऩयागत 
अन्माम मांची शळकाय झारेल्मांच्मा भदतीवाठी आज अनेक वसं्था ल व्मक्ती ऩढेु वयवालताना ददवतात. ऩण 
जमांनी व्मवनांच्मा नादी रागनू आऩल्मा आमषु्माचा खऱेखंडोफा करून घेतरा आशे अळांचे काम? जयी शे रोक 



स्लत्च आऩल्मा दु् जस्थतीरा जफाफदाय अवरे तयी तमांनाशी भदतीची आलश्मकता अवतचे. व्मवनग्रस्तांवाठी 
तऱभऱीने काभ कयणार माचंी वखं्मा कभी आशे, आणण म्शणूनच डॉ. देळऩांड ेमांच्मा कामापचे  लळऴे अप्रऩू लाटत.े 

डॉ. देळऩांड ेशे भानवयोगतस आशेत. कॉरेजात ळलेटच्मा लऴापत अवताना तमांचा व्मवनभकु्ती ट्रीटभेंटळी 
वफंधं आरा आणण तवे्शाच तमांनी कॉरेजभधून भेडडकरची ऩदली शभऱलल्मालय आऩल्मा दययोजच्मा काभाफयोफयच 
शे वभाजकामपशी शाती घ्मामचे भनाळी ठयलर.े व्मलवामारा वयुलात केल्मालय रलकयच तमाना एका श्रीभतं ऩण 
व्मवनाने ऩछाडरेल्मा रुग्णालय उऩचाय कयाला रागरा. डॉक्टयांनी आतभ लश्वावाने आणण जजद्दीने तमा रुग्णाची 
रलकयच तमा िावातनू भकु्तता केरी. माचा आनदं डॉक्टयांफयोफय तमा ऩेळटंराशी झारा ल तमाने "भाझ्मावायख्मा 
अनेक रुग्णांना तमु्शी मा िावातनू नक्कीच लाचल ूळकता आणण मा कामापत भी तमु्शारा भदत कयेन" अवे आश्वावन 
ददर.े डॉक्टयांनीशी मा ऩेळटंच्मा भदतीने शे कामप शाती घ्मामचं ठयलर.ं  

आता शे ठयलर ंखयं, ऩण नकुतमाच कॉरेजभधून ऩदली घेतरेल्मा डॉक्टयरा आचथपक वाह्य कोण कयणाय 
शा गशन प्रश्न उबा यादशरा. ऩण वदैुलाने काशी वभ लचायांचे शभि डॉक्टयांच्मा भदतीरा आरे आणण थोडावा ननधी 
उबायरा. ऩण एलढ्माळा ननधीत भुफंईत अधी खोरीवधु्दा घेणं ळक्म शोणाय नव्शत.ं तवे्शा तमांनी भुफंईऩावनू २ 
तावांलय अवरेल्मा वपाऱे गालात छोटीळी जागा घेऊन ‘अऩपण पाउंडळेन’ मा वसं्थेची स्थाऩना केरी.  

 

गेल्मा दशा लऴापत आऩल्मा अथक प्रमत्नांनी तमांनी अऩपण पाउंडळेनचा व्माऩ फयाच लाढलरा आशे. नतथ े
आता ळबंयच्मालय रुग्ण ट्रीटभेंट घेत आशेत. ऩण मात वलापत भशत्त्लाची आणण अनतळम कुतशूर लाटाले अळी गोष् 
म्शणजे मा वसं्थेत ट्रीटभेंट घेऊन फये झारेरे रुग्णच नतथे नलीन रुग्णाना Counseling कयतात. रुग्णांना 
याशामावाठी स्लतिं खोल्मा ल डॉशभपटयीची व्मलस्था आशे. श्री. जनेर शवगं शे कामपकायी  लश्वस्त वसं्थेच्मा दैनदंदन 
काभकाजालय देखयेख ठेलतात.  

नतथल्मा एका कौन्वरयळी गप्ऩा भायताना तमांनी मा वसं्थेची आणण तमांच्मा नतथल्मा कामापची भादशती 
ददरी. डॉक्टय देळऩांड ेमांच्मा भदतीने आणण ट्रीटभेंटने शे रुग्ण नवुतचे व्मवनभकु्त झारे नाशीत, तय तमांच्मा 
तजेस्ली  लचायांनी खूऩच प्रबा लत झारेरेशी जाणलरे. तमांच्मा भत ेत ेस्लत् मा िावातनू भकु्त झाल्माभऱेु तमानंा 



नलीन आरले्मा रुग्णांची व्मथा उभजत ेआणण Counseling कयताना त ेतमांना वभ लचायाने वभजाल ूळकतात.  

डॉ. देळऩांड ेवसं्थेरा आता आठलड्मातनू एकदाच बेट देतात आणण वगळ्मा रुग्णांची  लचायऩवू करून 
तमांना रागेर ती ट्रीटभेंट देतात. डॉ. देळऩांडेंच्मा अनऩुजस्थतीत जय लयैायकीम वेलेची गयज रागरी तय वपाऱे 
गालातीर डॉक्टय भदतीरा मेतात. ऩण वऩंणूप वसं्थेचा व्मलशाय आणण दययोजचा दशळोफवदु्धा शे कौन्वरयच 
वाबंाऱतात. तमांनी अनतळम काटेकोयऩणे ऩ ैन ऩचैा शरदशरेरा तो दशळोफ ऩाशून तय आम्शारा तमांच ेखूऩच कौतकु 
लाटर.े एलढंच नव्शे तय दैनदंदन जेलणावाठी रागणार मा बाजीऩाल्मावाठी छोटीळी ळतेीशी शीच भडंऱी कयतात. 

डॉ. देळऩांडनेी तमांना पक्त व्मवनभकु्तच नव्शे तय स्लमशंवध्दशी केरे आशे. 

 

वभाजाने दरुपष केरेल्मा आणण तमांच्मा लाईट वलमींभऱेु दयू केरेल्मा मा व्मक्तीना डॉ. आशळऴ देळऩांडनेी 
आऩरे म्शटर,े तमांच्मालय  लश्वाव ठेलरा आणण वभाजवधुायणेच ेशे भोठे कामप कुठरीशी अऩेषा न ठेलता वाततमाने 
चार ूठेलरे. नवुत ेव्मवनांतनू भकु्त केरे नाशी तय तमांच्मातनूच वाभाजजक कामपकतमांची दवुयी पऱी ननभापण 
केरी. केलऱ शेच कामप नव्शे तय डॉ. देळऩांडनेी आता अनेक नलीन वाभाजजक उऩक्रभ शाती घेतरे आशेत. तमांच्मा 
मा थोय कामापरा भाझ्मा भन्ऩलूपक ळबेुच्छा.  

तमु्शी जय भुफंईरा प्रलाव कयणाय अवार तय लेऱात लेऱ काढून डॉ. देळऩांडेंना आणण तमांच्मा मा वसं्थेरा 
नक्कीच बेट याया, आणण तमांच्मा उऩक्रभांना प्रोतवाशन याया शी भाझी तमु्शारा नम्र  लनतंी. डॉ. देळऩांडेंळी तमु्शी 
doc_ashishd@yahoo.com मा ऩत्त्मालय वऩंकप  वाधू ळकता. 
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